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Április eseményei képekben

2. oldal: 
Kommunikálj helyesen és légy 

sikeres civil szervezet!
3. oldal: 

mustármag
Egyre gyakoribbak a 

földrengések?
5. oldal: 

Meteorológiai észlelő
6. oldal:

munkás horgász Egyesület

7. oldal: 
anyakönyvi hírek

Rendezvények
8. oldal.

aki a munkáját felcserélte  
a hobbijára

 jász Világtalálkozó  - 
programajánló

9. oldal:
Papírkosár
10. oldal:
Rejtvény

Tudatos  
közösségfejlesztés – 
kommunikációval

 Cseresznyevirág.  
Április elsejére olvadt el a hó és két hét múlva már tombol a tavasz.   

Menyasszony öltöztetés. Tajti Erzsébet és a Jásztánc Alapítvány viselet 
bemutatója a JABE-rendezvényen, április 22-én. (Cikkünk a 2. oldalon.)  

 Felújított női 

ing, ami egy régi 

épület bontásakor 

került elő 

Jászkisérről.  

 Jásztánc Alapítvány 

szívesen fogad régi 

ruhadarabokat, 

fejkendőt, főkötőt, 

kabátot, amit a 

tánchoz tudnak 

használni.

Jászkapitányi vándormente, a Jász Múzeum tulajdona.  
A Jászok Világtalálkozóján, Jászberényben láthatjuk majd, hogyan iktatják 

be az új jászkapitányt.

A Panna-tó télen. Április elsejére olvadt el az utolsó 
hó, de a Horgász Egyesület április 13-án már 

megrendezte az első horgászversenyt. (A Munkás 
Horgász Egyesület bemutatása a 6. oldalon.) 

 Nyitrai Adrienn táskái.  
Fotó: Benkucs Angelika, 

modell: Cseh Luca  
(cikkünk a 8. oldalon)

Makó Pál Diáknapok.  
Passió a 7.a. osztály és az iskolai kórus előadásában a templomban. 

Bölcsőde épül az egykori Horváth-féle ház helyén.

Papírkosár  
(cikkünk  a  9.  oldalon)

A Páte-rock zenekar 
koncertje  

a gimnáziumban.

Készül az új buszváró pavilon az István király úton. 

Cikkünk  
2 . oldalon



2 XXiV. ÉVfolyam  2013. május  hó 11XXiV. ÉVfolyam  2013. május  hó

 „a kommunikáció segít?” cím-
mel április 22-én egész napos 
konferenciát szervezett a jásza-
pátiak Baráti Egyesülete jásza-
pátin a Művészetek Házában. A 
rendezvényen a helyi civil szer-
vezetek képviselői átfogó ismere-
teket kaphattak a korszerű kom-
munikációs eszközökről és azok 
jelentőségéről a sikeres közös-
ség- és vidékfejlesztésben. az 
esemény az Új magyarország Vi-
dékfejlesztési Program (ÚmVP), 
az mNVh Elnökségének értéke-
lése és javaslata alapján a Nemze-
ti Vidékfejlesztési Program irá-
nyítóhatóságának jóváhagyásá-
val valósult meg.

A konferencia első részében a 
résztvevők neves szakemberektől 
olyan elméleti, gyakorlati kom-
munikációs-, marketing-, PR-, 
ismereteket, közösségfejlesztési 
tanácsokat kaptak, amelyek elő-
segítik hatékony kommunikáció-
jukat és a szervezet működését. A 
hallgatóság megismerkedhetett 
a média világával, kommuniká-
ciós stratégia készítésével, sajtó-
szervezési feladatokkal. az egyik 
előadó a közösségfejlesztés fázi-
sait is bemutatta, amelyben nagy 
hangsúlyt helyezett a kommu-
nikáció jelentőségére, valamint 
a különböző szektorok (önkor-
mányzat, média, vállalkozások, 
civilek, államigazgatás stb.) kö-
zötti együttműködésre. Annak 
érdekében pedig, hogy a civilek 
sikeresen, hatékonyan mutathas-
sák be szervezetüket a célközön-
ségnek korszerű marketing, PR 
ismeretekkel bővíthették tudásu-
kat. a rendezvényen részt vettek 
olyan szervezetek, amelyek ak-
tívan részt vesznek a vidék, pél-
dául a jászság fejlesztésében. a 
szakemberektől kapott új infor-
mációkkal, ötletekkel nemcsak 
saját szervezetüket, hanem tá-
gabb környezetüket, a vidéket is 
eladhatják a civilek. A résztvevők 
kommunikációs mintákat, rek-
lámanyagokat ismerhettek meg 
az ország különböző tájairól. Ér-
dekes, látványos előadás volt a 
civil szervezetek tudatos marke-
tingtevékenységének bemutatá-
sa, amelynek keretében például 
adó 1%-os kampányötleteket lát-
hattak a civilek képviselői. 

a Darányi ignác Terv kerete-
in belül megvalósuló konferen-
cia második részében segítséget 
nyújtottunk abban, hogy a külön-
böző kommunikációs és egyéb te-
vékenységükhöz miként juthat-
nak támogatáshoz a szervezetek, 
továbbá bepillantást kaptak a pá-
lyázatírás világába, a pályázatok 
menedzselésébe, új pályázati le-
hetőségekről kaptak tájékozta-
tást. Széleskörű információt biz-
tosítottunk a jogi változásokról is 
a résztvevőknek. Az előadásokon 
olyan érdeklődők is voltak, akik 
civil szervezet létrehozása előtt 
állnak. Nagyon hasznosnak ta-
lálták az egyesület létrehozásá-
val kapcsolatos információkat, 
jogszabályi ismertetőket. 

Bemutatkozott többek között a 
magyar Nemzeti Vidéki hálózat 
heves megyei referense és a jász-
Nagykun-szolnok megyei lEaD-
ER akciócsoportok bemutatták 
pályázati felhívásaikat. 

a nap méltó zárásaként a jász-
tánc alapítvány jász viselet be-
mutatóját láthatta a közönség, 
amelyet Tajti Erzsébet szerve-
zett. 

a program eredményeként 
megállapítható, hogy számos 
partnerkapcsolat alakult ki a 
résztvevők között, amelyek a 
szervezők reményei szerint kö-

zös projektekben, fejlesztések-
ben mutatkoznak majd meg. 

A rendezvényről készült fény-
képek és az elhangzott előadá-

sok anyagai megtekinthetőek az 
egyesület honlapján, www.jabe.
hu oldalon.

Illés Anita

Kommunikálj helyesen, így légy sikeres civil szervezet!
Tudatos közösségfejlesztés – kommunikációval!

MEGHÍVÓ 
  

A JÁSZAPÁTI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 
KOLLÉGIUM 

  

DIVAT– ÉS STÍLUSTERVEZŐ 
esti tagozatos tanulói 

  

Szeretettel meghívják Önt és kedves családját divatterveiket, rajzaikat bemutató 
kiállításukra. 

  

A kiállítás ideje: 

2013. május 9. 16 óra 
  

A kiállítás helye: 

VÁGÓ PÁL MÚZEUM JÁSZAPÁTI 
  

A kiállítást megnyitja: 

Dr. Wirth István 
Az iskola igazgatója 
  

Közreműködik: 

Fodorné Nagy Judit 

ének 
  

A kiállítás megtekinthető: május 30-ig a múzeum nyitvatartási idejében 
2013. május 9-30-ig 

 
A divat– és stílustervező tanulók névsora: 

Bak Ágnes, Gecse Mária, Kriston Bodnárné Kókai Zsófia, Major Blanka, Mátyusné Kovács Andrea, Molnár Mária 
Edit, Nyitrainé Nagy Gyöngyi Katalin, Siffer Mariann, Szabó Erzsébet, Szabó Helga, Szabó Jánosné 

 

„A divat elsőszámú parancsa, hogy érezzük jól magunkat a viselt ruhában. 
Nincs stílustalanabb nő annál, mint aki bizonytalannak érzi magát a ruhájába.” 

Coco Chanel 

JABE-rendezvény a Művészetek Házában

indul a jászapáti strandon 

2013. július 1-től és július 15-től kéthetes kurzusokban 
Urbán Ferenc és Vágó Viktor testnevelő tanárok  

vezetésével. Úszni tudóknak további  
úszásnemek elsajátítása és edzés. 

A mozgásszervi betegségek kezelésére gyógyúszás. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
a 30/ 597-4651-es telefonszámon lehet.

Kedves Jászapátiak!
hamarosan megkezdem vállalkozóként  

a házi segítségnyújtást, 

idősek gondozását, ápolását.
Előzetes információ:

Kálé elemér

06-30/2338-943



Mu s tá r M ag

Vigyázz reánk 
édesanyánk!

  feledhetetlen gyermekkori emlékek. szép, 
tavaszi, kellemes, illatos májusi napok, esték. 
Édesanyám vasalt a nyitott folyosón és jóízűen 
elbeszélgettünk. azután siettünk a májusi litá-
niára. a Templom minden este telve volt hívek-
kel. a  litánia után, az orgonaillatú alkonyo-
kon a korzó benépesedett és fiatalok, szerelme-
sek andalogtak a tavaszi fák alatt. - Valamelyik 
nap a Katolikus Rádióban, Koncz Zsuzsa éne-
kelte az ismert dalt: ,,Csodálatos világ..” Hát az 
csodálatos is volt.

 a legszebb, legszentebb asszony, a Boldog-
ságos Szűz Mária, Május Királynőjének hónap-
ja van. “Néked ajánljuk Szűzanyánk, a legszebb 
hónap alkonyát “ -  Az idő tájt bizony még a nő-
ket  valóban tisztelték. jobban, mint manapság. 
Igaz, ők is úgy viselkedtek, hogy nem volt nehéz 
bennük a Szűzanya leányait látni. A fiúkat is úgy 
nevelték, hogy a nőkben Szűz Mária leányait lás-
sák. az ifjak lovagiasak voltak és tisztességeseb-
bek. az ifjú hölgyeknek szerenádokkal kedves-
kedtek. Dallal, muzsikával: ,,Szeretnék május 
éjszakáján letépni minden orgonát...”

 Úgy tűnik, mintha az utóbbi időkben túlságo-
san felfokozódott volna a nőkre figyelés. És en-
nek máris látszódnak a mellékhajtásai. a szing-
lik a férfit úgy nevezik, hogy pasi. És a Kossu-
th Rádióban elhangzottak olyan beszélgetések, 
hogy egy férfiből elég három évre egy, utána 
majd jöhet a következő. Ezen nőneműeket  jó-
zan meglátásra lehetne-kellene nevelni - vezet-
ni. A keresztény nevelésű nő és férfi, feminista 
mozgalmak és tüntetések nélkül is vissza tud 
nyúlni a Szentíráshoz: “és a Teremtő az embert 
férfinak és nőnek teremtette s egyenjogúnak!” 
A keresztény ember, minden erőltetett kam-
pány nélkül is képes a nőket tiszteletben része-
síteni. ismerem a Bibliát és tudom, hogy az Úr-
isten már a teremtéskor egyenjogúsította Évát 
Ádámmal. A Szentírás első oldala tanúsítja ezt 
az igazságot! az emancipációt hát nem a politi-
kusok találták fel!

 Minden tisztességes nőt tiszteletben tartunk 
tehát. Azonban: amikor Édesanyámra emléke-
zem, magasan a férfiak fölött látom az önfelál-
dozó asszonyokat: az Édesanyákat. Nem tar-
tom illőnek és igazságosnak, hogy az édesapák-
nak mellékszerepet osszak ki, de mégis...lehet 
vádolni elfogultsággal, de mikor az Édesanyák-
ra emlékezem, fölöttébb tudom azt az asszonyt 
tisztelni, aki gőgicsélő gyermeke kacsóit kezé-
be fogva, kicsinyét imádságra tanítja. És nagyra 
becsülöm az Édesanyát, aki azt a totyogó csöpp-
séget, kézen fogva vezeti a Templomba. hogy a 
gyermek második otthona legyen.

 Egyedül ez a kép és jelenet lehetne megnyug-
tató záloga a boldogabb. magyar jövendőnek! 

Pataky Vidor
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Kedves Rejtvényfejtők!

húsvét utáni  7. vasárnap a 
szentírásból ismert  keresztény 
ünnep, Pünkösd ünnepe. Ebben 
az évben ez  május 19 és 20-ra 
esik. a rejtvényben  a megfejtések 
Pünkösdhöz kapcsolódnak.

vízsz. 1. Beküldendő. Mi-
ről emlékezünk meg ezen a 
napon?   12. Tanintézmény.  13. 
Elárasztó.  14. Kis termetű, le-
vélkére és száracskára tagolódó, 
zöld színű spórás növény, gyöke-
rek és szállítószövetek nélkül. 15. 
Parlagon hagyott területeken és 
utak mentén elterjedt lágy szá-
rú évelő növény, magassága az 
1 m-t is elérheti. Virágja általá-
ban kék színű, de néha lehet fe-
hér vagy rózsaszín is. 17. Név-
elővel, patás igavonó háziállat. 
19. Puttony eleje!  20. személyes 
névmás.  21. Beküldendő.  Az 
egyik legfontosabb magyar 
Mária-kegyhely itt találha-
tó. Búcsújának hagyomá-
nya a 15. századból fenn ma-
radt írásos emlék, beszámol 
a pünkösdi zarándoklatról. 
A népszokás ma is élő hagyo-
mány, a magyarság egyete-
mes találkozóhelye.. 25. azo-
nos betűk.   26. Csak félig haza!27. 
Rejtvényfejtők Országos Egye-
sülete.  28. Kossuth-díjas és Ba-

umgarten-díjas író volt ( 1894-
1977) 30. az elején zsibog!   31. 
félt, véd.  32. Germánium vegyje-
le. 33. jászsági település, neveze-
tes vöröshagyma termesztéséről.  
37. Juttat. 38. Ételízesítő.  39. Ady 
betűi, keverve. 41. Sasszeg népies 
kifejezéssel.  44. Kérdés személy-
re. 45. Éhezik, nem jut megfele-
lő mennyiségű táplálékhoz.  47. 
Megszűnt a működése. 49. Mik-
száth Kálmán műve.

 függ. 1. Egyenletes felületű.  
2. alsó……, város Borsod-aba-
új-Zemplén megyében, miskolc-

tól 10 km-re, a sajó bal partján.  
3. Ponyvával borított szekér jel-
zője, utazásra és áruk szállításá-
ra használták. 4. Bibliai női név, 
jelentése mozgás, mozgékony. 5. 
Hangtalanul tol!  6. Kis kerti há-
zikó. 7.  akciójáték neve. 8. Vég 
nélküli elán! 9. A szemben levő 
mirigy termeli, a szemnek állan-
dó védelmet biztosít.  10. Enge-
dély, röviden. 11. Lát egynemű 
betűi.  16.  Beküldendő.  Jé-
zus tanítványai.  18. Kíván-
ság, szándék, kérés. 22. szópótló 

szócska.  23. szürkén pikkelyes, 
később lekopaszodó, 30-80 cm 
magasra megnövő növény, ná-
lunk a szikes puszták lakója.  24. 
az arc része.  25. lakberendezé-
si tárgy, itt kisebbik változatá-
ban.  28. Elismerés, jutalom, ki-
tüntetés. 29. Védé, megbecsülé.  
32. Bűnre hajó, esendő, vétkes.  
34. Restell, szégyell. 35. a kato-
nák pénzbeli járandósága, illet-
ménye. 36. Őszinte.  40. Község 
heves megyében, a Gyöngyösi 
kistérségben.  41. szomáliföld és 
spanyol autók nemzetközi jelzé-
se. 42. Asa betűi keverve!  43. Al-
bum nagyobbik része!  44.  Vesz-
teség.  46. Mesebeli varázsló. 48. 
Tojás németül.

 A vízszintes 
1, 21  és a függ. 16..  számú so-
rok megfejtése.

a  márciusi rejtvény megfejté-
se: „ Dong a kaptár, szárnyat rez-
get százezernyi kismadár.”

 a megfejtéseket a Könyvtár cí-
mére kérjük eljuttatni, 2013. jú-
nius 20-ig.

  
a nyertesek között ajándék 

könyvet sorsoltunk ki, amit át-
vehet a könyvtárban: Tajti Jó-
zsefné, jászapáti.

Nagypál Istvánné                                                             

Keresztrejtvény
2002-ben részletesen beszámoltunk 

a lapban, a városban érezhető földren-
gésekről, ami izgalomban tartotta a la-
kosokat néhány napig. akkor azt jósol-
ták a szakemberek, eltelhet tíz, húsz év 
is, míg hasonlót érezhetünk. Na, hát ez 
bejött.  most áprilisban még egy kicsivel 
nagyobb rengés volt, mint akkor. az in-
formáció gyors terjedése miatt, már más-
nap tele voltak a facebook oldalak, az is-
merősök tapasztalataival. Talán nincs 
több rengés, mint korábban, de többről 
tudunk. Egy biztos, az a föld napja volt, 
szó szerint, mert felhívta magára a figyel-
met.  megnyugtatásképpen az interneten 
fellelt információkat adjuk közre.

„2013. április 23-án éjjel, 0 óra 28-
kor földrengés történt heves megyében, 
amelynek epicentruma Erdőtelek köze-
lében volt. a rengés 10 kilométer mélyen 
pattant ki, azaz ez egy sekélyfészkű föld-
rengés volt, ezért is lehetett jól érzékelni 
az epicentrum környékén.

a földrengésben felszabadult energia 
- magnitúdója 4,7 volt a Richter skálán 
- hasonló volt a legutóbbi, magyarorszá-
gon már nagynak számító földrengéshez, 
amely 2011-ben pattant ki oroszlánynál. 
Ehhez hasonló erősségű földrengések át-
lagosan tízévente fordulnak elő Magyar-
országon, 2011 előtt 1985-ben a berhidai 
rengés volt 5-ös erősségű.

2013-ban már volt egy érezhető föld-
rengés magyarországon, és ez ugyanezen 
a területen pattant ki, február 16-án, 3,5-
es magnitúdóval. legutóbb ezen a kör-
nyéken 1925-ben volt egy a hétfő éjjeli-
hez hasonló erősségű rengés.

a rengések oka most is a térség szer-
kezetében keresendő. A Jászság egy ha-
talmas, mély, üledékkel telt medence, 
amelynek északi pereme fokozatosan, 
lépcsősen emelkedik fel az Északi-közép-
hegység, a Bükk felé. a legutóbbi rengé-

sekben egy ilyen töréslépcső mozdulha-
tott meg - mondta Timár Gábor, az ElTE 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszéké-
nek vezetője.

Tóth lászló szeizmológus (mTa Ge-
odéziai és Geofizikai Kutatóintézet) el-
mondta: abból, hogy rövid időn belül két 
ilyen rengés is volt a térségben, nem lehet 
következtetni a folytatásra. Vagyis a ko-
rábbi eseményekből nem lehet megmon-
dani, mikor lesz a következő földrengés, 
és azt sem lehet kijelenteni, hogy a terü-
let aktivizálódott volna.

a magyarországi földrengések 
esetében általában jellemző, hogy az el-
ső rengés a legnagyobb. A Földrengés.
hu azt írja, hogy a tapasztalatok szerint 
a földrengések után kisebb utórengések 
fordulhatnak elő, melyek nagysága foko-
zatosan csökken és egyre ritkábbak is. 
Ezek közül azonban néhány elérheti az 
érezhető szintet.

a rengések kipattanási mélysége ér-
demben befolyásolja a felszínen tapasz-
talt pusztító erejüket. minél sekélyebb a 
fészekmélység, azaz minél közelebb van 
a kipattanás helye a felszínhez, annál na-
gyobb a felszíni elmozdulás. a Kárpát-
medence középső részén a szilárd kéreg 
vékonyabb, és minthogy a rengés csak 
szilárd közegben keletkezhet, az itteni 
rengések sekély fészkűek.

a történelmi feljegyzések óta közel 
három tucat olyan rengés volt hazánk-
ban, amely súlyos következményekkel 
járt. az egyik legkomolyabb földmozgás 
1763-ban pattant ki, és 63 halálos áldo-
zatot követelt. Az 1763-as nagy komáro-
mi földrengés a Richter-skála szerint 6,2-
es lehetett. a skála logaritmikus jellege 
miatt ez azt jelenti, hogy akkor a mosta-
ninál körülbelül ezerszer nagyobb ener-
gia szabadult fel.”

Forrás: www.richpoi.com

Egyre gyakoribbak  
a földrengések, vagy csak többről értesülünk?
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Különös színes kis kosárkákat 
láttam egyik ismerősömnél jár-
va. Egy már készen volt, a másik-
ból még álltak ki befejezetlen szá-
lak. Messziről úgy tűnt, mintha 
rongyszőnyeg anyagából lenne. 
Ismerősöm nevetve mutatta meg, 
hogy az bizony papírból van. Cső-
szerűen feltekert papír szálakból 
készült a kis kas, a kosárfonás ha-
gyományos technikájával. 

Első meglepetésemből fel-
ocsúdva, tovább kérdezősköd-
tem. milyen papírból lehet ko-
sarat fonni? 

lelkesen magyarázta, hogy 
hetente tekintélyes mennyiségű 
reklámújságot kap a postaládá-
jába, de nem dobja ki – miután 
elolvasta, nem tüzeli be, bár az is 
egy újrahasznosítási lehetőség 
– hanem kosarak készülnek be-
lőle. Már minden barátnő kért 
tőle, akik gyűjtik is a hozzávaló 
alapanyagot. 

amikor a télen nyugdíjas lett, 
akkor kezdte el megtanulni, a 

jászkiséri volt kolléganőjétől. 
Nem is a papír- hasznosítás ve-
zérelte, hanem a kézműveskedés 
szeretete. Varrónőként dolgozott 
korábban. 

megtudtam, hogy a legjobb 
hozzá a fényes anyagú színes rek-
lámújság. a kettévágott lapokat 
egy hurkapálcára feltekeri, a sar-
koknál megragasztja és a 30-35 
cm-es papírcső már kész is a ko-
sárfonásra. Össze lehet toldani, 
a színes csíkok így egy szabály-
talan foltos külsőt adnak a kész 
kosárnak.

További kérdezősködésem-
re elmondta, hogy néhány nap 
alatt meg lehetett tanulni és per-
sze a tapasztalatok során újabb 
trükkökre is rájött. a hurkapálca 
mindig eltört a kezében, tekerés 
közben. a papírboltban már nem 
tudták elképzelni, mihez kell an-
nyi hurkapálca meg ragasztó! 

Később rájött, hogy a két és 
feles kötőtű sokkal jobb. Véko-
nyabb szál lesz belőle és nem tö-

rik el, jobban ki is lehet húzni a 
kis csövekből. Sőt, arra is rájött, 
ha a szomszédasszony tekergeti a 
papírcsíkokat, még jobb is, mert 
közben átjárnak egymáshoz és 
jókat beszélgetnek. ott jártam-
kor is épp hozott a szomszédas-
szony egy szatyor alapanyagot. 
Gyorsan elkészül egy olyan kb 
25cm-es kosár, akár négy óra 
alatt is, tudtam meg tőle, ha köz-
ben nem kellene a kertben kapál-
ni, vagy ebédet főzni.

a kosár készítését el is kezd-
tük együtt. Közben kiderült, hogy 
édesapjától látta, hogyan készíti a 
kasokat vesszőből, de akkor még 
nem érdekelte a dolog. most nagy 
élvezettel mesélte és mutatta a 
fogásokat. Ketten nyomtuk, fog-
tuk a papírszálakat, mégis nehéz 
volt a kosár fenekét kialakítani. 
Négykezes munka, amit ő egye-
dül úgy szokott megoldani, hogy 
egy darab fával szorítja le. utá-
na a felfelé álló szálak - kettőz-
ve, hogy elég erős legyen -, már 

jól befonhatók. a befejezésnél 
van szükség újra segédeszközre, 
a csipeszekre, amikkel kifordít-
ja a kaska peremét. most a leg-
újabb feladata, megtanulni ko-
sárfület készíteni.

Nem gondoltam volna, hogy a 
papír olyan erős tud lenni, hogy 
ilyen használati tárgyak készül-
jenek belőle. A fogása teljesen 
olyan, mint a vesszőből font tár-
sainak. Kaspónak, tojás vagy al-
más kosárnak lehet használni, 
vagy irattároló doboznak, a mé-
rettől és alaktól függően. Be is 
lehet festeni, bármilyen színűre. 
Nem drága, mert csak a ragasztó 
kerül pénzbe. 

Egyelőre jó szórakozás, kreatív 
hobbi a nyugdíjas „szabad” idők-
re, amiből még bármi is  lehet.

(a nevét nem véletlenül felej-
tettem ki, de ha valakit érdekel a 
dolog, lapunk elérhetőségein, bő-
vebb felvilágosítást is kaphat.)

Sz-n

Hagyományos mesterség újraéledése,  
avagy a papír- újrahasznosítás egyik lehetősége?Papírkosár
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Nyitrai Adrienn táskáiról már 
több helyről hallottam.  A világ-
háló népszerű közösségi oldalán 
láttam néhány munkáját, de nem 
tudtam, hogyan lehet abból meg-
élni. a személyes találkozás és 
beszélgetés után, egy vállalkozó 
kedvű, kreatív fiatalt ismertem 
meg, aki mert változtatni, új do-
logba kezdeni. 

hobbinak indult, kb. négy 
éve, a fodrászkodás mellett. Elő-
ször magának csinált táskát, az-
tán mások is kértek, egyre töb-
ben, végül már annyira „elfajult”, 
hogy a kettő együtt nem ment. 
másfél éve már, hogy a fodrász 
szakmáját a hobbijára cserélte, 
most úgymond főállásban a tás-
ka készítéssel foglalkozik.

Kész munkái a meska hon-
lapján lévő virtuális „üzletben” 
nézhetők meg és kiválasztás után 
meg is rendelhetők. (Ez a honlap 
egyedi kézműves termékek készí-
tőinek és vásárlóinak ad lehető-
séget, hogy egymásra találjanak.)  
Emellett a facebook-on külön ol-
dala is van a táskáinak.

az alapanyagok, amiket hasz-
nál, színes textilbőr, mintás folt-
varró anyag, színes pántok, mind-
ezeket - hol máshol? - az interne-
ten szerzi be, itt a környéken nem 
mindent lehet kapni. a szabás-
mintát maga tervezi. mindig ké-
szít egy-egy mintadarabot, amit 
le kell fotózni, hogy be tudja mu-
tatni a neten. a megrendelt táskát 
aztán a kért anyaggal és szabás-
mintával egyedileg készíti el.

Különböző praktikus méret-
tel, divatos fazonnal készülnek 
a táskák, béléssel, belső cipzá-
razható zsebbel a pénztárcának, 
telefonnak, karabinerrel a kul-
csoknak. 

adrienn varr táskát farmer 
anyagból is, matyó vagy kalocsai 
mintával. Ezeket helyi hímző as-
szonyok készítik, így még mások-
nak is ad munkát, népszerűsítve 
a hagyományos kézimunkákat. 
A mai fiatalok máshol nem talál-
koznak a hímzéssel. a kislánya 
már megismeri, hogy melyik a 
kalocsai, miben más a matyó. Ké-
szül a jászok Világtalálkozójára 
is jászberénybe, ami június vé-

gén lesz. oda jász hímzésekkel, 
szűcsmintákkal díszített táská-
kat készít majd. 

Tervezi, hogy kézműves vásá-
rokra is jár majd, havonta egy-
szer legalább, mert a terméket 
nem elég megcsinálni, azt el is 
kell adni, újabb vásárlói köröket 
megkeresni.

Délutánonként a kislányával 
tanul, a gyereknek is jó, hogy 
anya otthon van. szeret otthon 
dolgozni, igaz, egyedül él, ezért 
nem könnyű, mert sokfelé kell fi-
gyelnie. Nemcsak a gyerek, a ház-
tartás, hanem a kert, a fűnyírás 
is rá vár. mindezek mellett meg 
kell szerveznie a munkát, hogy 
legyen mindenkinek hímzése, a 
kifogyó anyagot vagy táskát pó-
tolja. az internetre is fel kell töl-
teni, népszerűsíteni, reklámozni 
az új termékeit. (Erre is jó a face-
book…)  mindig kell új fazonokat  
kitalálnia és kínálnia, csak így 
megy az üzlet. Kikapcsolódás-
ként egy-két babzsák fotel elké-
szítése is bele kell hogy férjen, az 
ismerősöknek. Mikor jut mind-
erre ideje? Bizony hajnalban is 

dolgozik. Kettőkor felkel, és reg-
gel hatig nyomja a varrógépet, 
ilyenkor nem csörög a telefon, 
nem kell boltba menni, ügyeket 
intézni, haladhat a munka.  Este 
nyolckor, így könnyebben el tud 
aludni a kislányával.

Négy éve, amikor elkezdte 
„főállásban” csinálni a táskákat, 
mások is követték, de aki nem 
ment így utána a dolgoknak, ab-
ba is hagyta. Nem könnyű, mert 
a jövőre is gondolnia kell. Most 
adószámos magánszemélyként 
dolgozik. Ezt a kézműveseknek 
találták ki, hogy el tudják adni 
az otthon készített termékeiket. 
Ezzel viszont nem szaporodnak 
a nyugdíjra jogosító évek. adri-
enn tervezi, hogy vállalkozóként 
fog majd tovább dolgozni, de ak-
kor még jobban össze kell kap-
nia magát, mert a járulékokat is 
fizetnie kell. 

ameddig kereslet lesz a táská-
ira, addig készíti, aztán majd ki-
talál valami újat.

Sz-n

Aki a munkáját lecserélte a hobbijára

Ízelítő a programokból
(részletesen: www.facebook.hu/jaszbere-

nyiprogramok)

Június 21. péntek
15.30: Máté György szobrászművész kiál-

lításának megnyitója (egykori jászkürt fo-
gadó)

16.45: Tárlatnyitás: A Világtalálkozók kró-
nikája és jászberény régi képeken (Zagyva-
parti sétány)

18.00: A XIX. Jász Világtalálkozó ünnepé-
lyes megnyitója  (Főtéri színpad)

20.00: Telstar Gitár Band koncertje (Szent-
háromságtéri színpad)

21.00: „30 FÉNYÉV” A „Magyar örökség” 
- és Kossuth díjas GymEs együttes nagy-
koncertje

23.00: Bohemian Betyars koncert  (Szent-
háromság téri színpad).

Június 22. szombat
9.00: Ünnepi szentmise a Nagyboldogas-

szony templomban
10.30: Jász települések díszes felvonulása 
11.30: A Jász Világtalálkozó Díszünnepsé-

ge (Főtéri színpad)
megszólal nemzeti ereklyénk az eredeti 

jászkürt.
átadják a jászságért-díjat, megnyílnak a 

jászok nagykönyvének lapjai..

Beiktatják az új jászkapitányt, Rékasi Ká-
roly színművészt.

14.00: Benke László freskótervei – kiállí-
tásmegnyitó (hamza múzeum)

15.00: Oszét képzőművészek kiállításá-
nak megnyitója (Városi Könyvtár tetőtéri 
galéria)

Színpadi programok
13.00: Jó ebédhez szól a nóta (Szenthárom-

ságtéri színpad)
14.30: Jász települések kulturális műsora 

(szentháromságtéri színpad)
17.00: „Jászsági hagyományok” (Főtéri 

színpad)
19.30: Jászmagyarok koncert (Főtéri szín-

pad)
20.30: Jámbor Klári és az Ezt nektek kkt. 

koncert (szentháromságtéri színpad)
21.30: Rúzsa Magdi koncert (Főtéri szín-

pad )
22.00: FŐTÉRI RANDEVÚ - utcabál a 

Traffic Band zenekarral.

Június 23. vasárnap 
JÁSZSÁGI MŰVÉSZETEK NAPJA

9.00: „Jász virtus” – népies erő verseny és 
próba a települések között (margit sziget)

9.00: „Jász ízek” – főzőverseny (Margit 
sziget)

10.00-16.00: Jászsági művészek és kultu-
rális csoportok bemutatói (szentháromság-
téri színpad)

16.00: Jásztánc gála
19.00: A „Fölszállott a páva” győztes Jász-

ság Népi Együttes műsora (Főtéri színpad)
20.00: Hendrix Reload zenekar koncertje 

(szentháromságtéri színpad)
21.00: A Jász Világtalálkozó záróünnep-

sége
21.30: KOWALSKY mega Vega koncert (Fő-

téri színpad)
22.30: Tűzijáték
- Jászsági pörkölttorta készítők találko-

zója
- „Mesterségünk címere” – nyitott kézmű-

ves műhelyek
- oPTiKalaND – alkotófoglalkozás 10-14 

óráig  gyerekeknek
jászok piaca, kirakodóvásár, ízek utcája, 

képző- és iparművészeti
  kiállítások a rendezvény teljes ideje 

alatt.
Minden programunk ingyenes!
(Rendezők: Jászberény Város, Jászok 

Egyesülete)

XIX. Jász Világtalálkozó Jászberény 2013. június 21–23. lapunk előző számában már 
   beszámoltunk arról, hogy 

az országos meteorológiai szol-
gálat köszöntötte a legrégebb idő 
óta méréseket végző meteoroló-
giai észlelőket. Köztük dr. Kal-
már Pál nyugalmazott főiskolai 
docenst is, aki Jászapáti időjá-
rási adatait küldte be 40 éven át 
a nagy közös adatbázisba. most 
egy beszélgetésre kérem, kíván-
csi voltam, mit jelentett számá-
ra ez a feladat, miért vállalta ezt 
a szolgálatot a tanár úr. amikor 
még minket tanított is tudtuk, 
hogy végez meteorológiai méré-
seket, de olyan szerény volt, ak-
kor is, hogy nem igazán beszélt 
róla. most az eltelt évtizedek után 
sem találtunk mindenre választ, 
de jól elbeszélgettünk.

- Minek nevezné az észle-
lést? Szolgálat, vagy hob-
bi? Esetleg kitolás a csa-
láddal?

 Mindkettő. Nem, nem ment a 
család rovására, eljutottunk min-
dig, ahová csak akartunk. mindig 
szerettem a természetet, a túrá-
zást, másként nem is lettem volna 
földrajz – biológia szakos tanár. 
Volt egy általános iskolai tanár-
nőm, Nagy Piroskának hívták, ő 
tanította a biológiát meg a föld-
rajzot. Roppant következetes és 
szigorú volt, de tudta értékelni, 
ha valaki készült. Ő szerettet-
te meg velem a tantárgyat. ott-
hon is gyakran nézegettem a ré-
gi térképeket, sok mindent ab-
ból tanultam meg. az egyetemen, 
Szegeden, Wágner Richárd pro-
fesszor úrtól tanultam az éghaj-
lattant. 

- Innen ered a hobbi?

Nem, sokkal később, szinte a 
véletlennek köszönhető. 1972-
ben már itt tanítottam a gimná-
ziumban, amikor Tésy István, 
idősebb kollégám, aki akkor vé-
gezte a méréseket, váratlanul 
meghalt. A felesége mielőtt elköl-
tözött, megkért, hogy csináljam 
tovább, mert tudta, hogy érdekel 
a meteorológia. Már ő is átvette 
valakiktől, aki 1947 óta mérték 
az adatokat. Nem volt egyszerű a 
kezdet, mert ahol akkor laktunk, 
nem volt megfelelő környezet a 
mérőházikó számára, mert az ud-
varon magas fák voltak. a kollégi-
umba, ahol állt én nem járhattam 
be, végül a gimnáziumi szolgálati 
lakásba költözve, az udvaron ál-
lítottuk fel.

- Milyen adatokat mért?

Ez a mérőhely egy kis állomás-
nak számított, mert csak mini-
mum és maximum hőmérsék-
letet, radiációs hőmérsékletet – 
ami a talaj éjszakai kisugárzását 
jelenti, 5cm magasságban, - tu-
dott mérni és a csapadék men-
nyiségét. 

- Mikor kellett leolvas-
ni és továbbítani az ada-
tokat?

minden reggel és este három-
negyed hét és hét óra között kel-
lett leolvasni, egy füzetbe beje-
gyezni és telefonon táviratban 
továbbítani az országos meteo-
rológiai intézetbe, akkor még ez 
volt a neve. Persze megadott jel-
kulcs szerint kódolva. Kiegészít-
ve a légköri jelenségek leírásával, 
hogy mikor volt az eső, volt-e köd, 
milyen a felhőzet stb. 

- Mi volt benne a jó? Fon-
tos kis adat-csepp az in-
formáció-tengerben? Hi-
szen a mért adatai részei 
lehettek a központi adat-
bázisnak.

Rendszert vitt az ember éle-
tébe. a szakmámmal összefüg-
gött. Amikor a főiskolára jártam 
tanítani, 1974-től, minden reg-
gel a busz indulása előtt jelente-
ni kellett az adatokat, saját tele-
fonunk csak húsz évvel később 
lett. ha elmentem továbbképzés-
re, a felségem mérte, ha a csa-
láddal utaztunk el, a helyettesí-
tést meg kellett szervezni. amió-
ta van észlelés a városban, azóta 
meg is vannak az adatok, a régi 

füzetek. Ezt nem a pénzért csi-
nálja az ember, az jelképes összeg 
volt, amit kaptunk. megszeret-
tem ezt a tevékenységet, érdekelt, 
örömmel töltött el, hogy amit csi-
nálok, annak valakik hasznát ve-
szik, része vagyok, része lehetek 
egy fogaskeréknek. 

- Jászberényben filozófia 
történetet, vallás elméle-
tet tanított a főiskolán, a 
kedvenc természettudo-
mányokhoz csak az ész-
lelés kötötte. Most, hogy 
nyugdíjas, jobban ráér-
ne, most már nem kell az 
adatokat mérni. Nem hi-
ányzik?

megkönnyebbülést jelentett, 
amikor megszűnt a napi telefo-
nos jelentési kötelezettség, de ez 
mintha az állomás jelentősége 
csökkenésének a kezdetét is je-
lentette volna; tudniillik 2000-
től a hőmérsékleti adatok rögzíté-
se sem vált szükségessé, mert te-
lepülésünkön átadásra került egy 
korszerűen felszerelt automata 
állomás. (azért én önszorgalom-
ból továbbra is végeztem a kézi 
méréseket, hiába, nagy úr a meg-
szokás…) 2011. február 29-től pe-
dig a csapadék mérésének kötele-
zettsége is megszűnt, az ismert 
gazdasági okok miatt. Ezután va-
lóban teljesen önként, igazi társa-
dalmi munkásként végeztem a te-
vékenységet. 

még a csapadékot mindig mé-
rem. Egyszer találkoztam a há-
lózati ellenőrünkkel, Rusvai Já-
nossal, aki apáti származású. 
megkérdezte, mérek-e még csa-
padékot, mert az a görcs auto-

mata három napja nem működik, 
néma a készülék. Elküldtem neki 
a feljegyzéseimet, azóta hivatalo-
san is mérem, és írom az adato-
kat, hátha szükség lesz rá. 

Nem lehet abbahagyni. A hő-
mérőt is gyakran megnézem, 
de csak magamnak, nem írom 
fel. Van egy kis légnyomásmé-
rő a konyhában, azt is mindig fi-
gyelem, hogyan változik. ha azt 
mondom, kétszer esik az eső, az 
emberek nem is értik…

- A doktori dolgozatát is 
az időjárásról írta?

Nem, földrajzból, de kapcso-
lódik a vízhez. szeged város ivó- 
és ipari vízellátása volt a témája. 
a egyetemi szakdolgozatom is a 
vízhez kapcsolódott, ami a Tar-
na-völgy hidrogeológiai viszo-
nyai címet viseli.

- Korábban a Jász Újság-
ban is rendszeresen meg-
jelentek az időjárásról 
szóló cikkei az éves mé-
rési adatait összegez-
ve. Néha utalt is rá, hogy 
igazolva látja a globális 
felmelegedésről szóló elő-
rejelzéseket. Mi a vélemé-
nye, ennyi év tapasztala-
ta mit mutat?

a maszek véleményem az, hogy 
pillanatnyilag biztosan nem le-
het egyértelműen megállapíta-
ni. Az utóbbi időben olyan sok el-
lentmondásos cikk jelent meg ez-
zel kapcsolatban. De talán több 
és hangsúlyosabb az a vélemény, 
amely a felmelegedés tendenciát 
igazolja. láttam a tv-ben a sark-
vidéki jégolvadással kapcsolatos 
adatokat – még sok egyebet is –, 
de az a legriasztóbb, leglátványo-
sabb, természetvédelmi szem-
pontból. ugyanakkor olyan cik-
kek is megjelentek, hogy ugyan 
felmelegedési időszakot élünk, de 
ez egy átmeneti időszak és követ-
kezik a lehűlés, eljegesedés. 

Nem kellene annyira riogatni 
az embereket, mintha ez csengett 
volna ki a cikkből, hiszen ez nem 
tíz-húsz év alatt fog megtörténni. 
Egy biztos, hogy eltűntek az év-
szakok, nagyon elszoktunk a nor-
mális klímától. Télen nincsenek 
jégcsapok, ami a szép fokozatos 
olvadást jelentette. ma már nem 
olyan az időjárás, mint az ötve-
nes, hatvanas években.

 Sz-n

Társadalmi  
meteorológiai észlelő
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Prog ram- 
ajánlatok
57-441-071

Aratónapi 
rajzverseny 
diákoknak

Technika: szabadon választ-
ható (festék, pasztell, tusrajz, 
zsírkréta stb.)

Pályázat beadása: 2013. július 
1. (hétfő 16 óra) Jászapátiak Ba-
ráti Egyesülete,

 5130 jászapáti, dr. szloven-
csák Imre út 4-6.

A kiállítás helyszíne: XVII. 
Aratónap és Kakaspörkölt főző 
verseny 

(jászapáti 2000. mgZrt i. sz. 
központja)

Eredményhirdetés: 2013. Júli-
us 13. szombat, 14 óra, színpad.

A zsűri tagjai: Szalkári Rózsa 
festőművész, művésztanár és 
Thuróczy Zoltán  festőművész.

A rajzverseny témája: Zelk Zol-
tán: Egy búzaszem története.

Fődíj: PSP játékkonzol.
A legtöbb rajzot készíttető ta-

nár ajándékcsomagot kap!
Bővebb információ: 
jászapátiak Baráti Egyesülete, 

mihályi mónika. 
06-30/600-4818. 
jabe@freemail.hu. www.ja-

be.hu

a jász-Nagykun-
szolnok megyei Bal-
eset-megelőzési Bi-
zottságnak használt 
illetve üzemképtelen 
kerékpárokra lenne 
szüksége a 2013. őszén 
induló “szellembicik-
li” programhoz.   

Röviden a „szellem-
bicikli” programról: 

a szellembiciklik fe-
hérre átfestett hasz-
nált kerékpárok.  fe-
hérre festett kerék-
párokat szeretnék 
elhelyezni azon utak 
mellé a megye több 
pontján, ahol halálos 
kimenetelű kerékpá-
ros baleset történt. az 
első szellemkerékpár 
2003 októberében je-
lent meg amerikában, ahol a fehér biciklit „itt ütöt-
tek el egy biciklist” felirattal látták el. Tapasztala-
tuk szerint nagy hatással van a mellette elhaladó 
autósokra. hasonló kezdeményezésre került sor 
2004-ben Pittsburghben, 2005-ben New yorkban 
és Seattleben, 2006-ban Chicagóban. Londonban 
2005-ben és 2006-ban állítottak fel szellemkerék-
párokat. a kezdeményezés a világ több tucatnyi vá-
rosára kiterjedt. 

magyarországon jász-Nagykun-szolnok megye 
is szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. 

Ez azért is fontos, mert nálunk az országos átlag-
hoz viszonyítva több kerékpáros baleset történik, 
átlagosan minden negyedik személyi sérüléssel já-
ró baleset részese egy kerékpáros. 

minden felajánlást szívesen fogadunk! 

jelzéssel élhetnek a jász-Nagykun-szolnok me-
gyei Rendőr-főkapitányságon 

a  06-56/501-600 /15-97 mellék Dávid Mónika r. 
őrnagynál,  vagy a e-mail címen. 

  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-

tányság 

az egyesület 1957-ben alakult, a taglétszá-
muk jelenleg 400-420 fő, ebből 30-40 gyerek 
is van, akik 10 év alattiak. a tagok közül 70-80 
fő az itteni tavakon horgászik, a többiek más 
vizekre járnak. a számok azért nem ponto-
sak, mert nem végleges a létszám, még most 
zajlik a tagdíjak befizetése. Az éves költség-
vetésük bruttó 4-5 millió forint. Bevételük a 
horgásztanya (más néven szúnyogos)  bérbe-
adásából, a tagdíjakból,  valamint a gáthasz-
nálati és a területi horgász engedélyek érté-
kesítéséből, valamint a horgászok vizsgázta-
tásából származik. 

Örömmel veszik az adó egy százalékának 
a felajánlását is.  igen, a tagság feltétele a si-
keres vizsga is, mert vannak szabályok, ami-
ket ismernie kell a horgásznak és betartani 
ilyenek a: halfajták, tilalmi idők, súly és mé-
ret korlátozások, környezetvédelem alapvető 
szabályai. Például lennie kell a horgásznál egy 
legalább 100 literes kukazsáknak.

helyben horgászásra a Panna tavat és a 
Nagyhomokos tavat használják, itt ponty, 
amur, szürke harcsa és kárász halakat lehet 
kifogni. Évente két horgászversenyt rendez-
nek a Panna tavon, és egy megyei szervezésű 

versenyen vesznek júniusban. legközelebb 
szeptember 14-én lesz horgászverseny. Előt-
te mindig telepítés is van. még áprilisban lesz 
egy szürke harcsa telepítés is, mert sok a mé-
reten aluli hal, amit a harcsák elfogyasztanak, 
csak vigyázni kell rájuk, mert ha megnőnek, a 
nagyobb pontyokat is megtámadják. addig a 
3 kg alatti harcsákra horgászási tilalom lesz.  
Tavaly a legnagyobb ponty 7kg 40deka volt, 
amit az egyik helyi horgász fogott ki.

minden év elején, februárban tartják a köz-
gyűlésüket, ahol döntenek új tagfelvételről, 
meghatározzák az éves költségvetést, milyen 
összegben telepítsenek halakat, az anyagi le-

hetőségek függvényében. Korábban kaptak 
önkormányzati támogatást a tó gondozásá-
ra, most csak minimális összeg jut nekik is, 
kárpótlásul a közmunkások levágják a füvet 
a tó környékén.

Nem pályázhatnak Eu-s pénzekre, mert 
csak haszonbérlők a tavon, nem tulajdono-
sok. a megyei szövetségnél 5 évente tudnak 
pályázni, amikor partrendezés, csatorna, zsi-
lip felújítás jöhet szóba.

Tervezik, hogy üdülőjegyet is kiadnak majd 
az itt nyaralóknak, akik csak hobbi horgá-
szok. Ennek a kérelmezése már folyamat-
ban van és még a nyáron valószínű lesz rá le-
hetőség. 

Napi jegyet egyébként a szúnyogosban a 
pultosnál lehet venni és a horgászboltban a 
szabadság utcában.

Az egyesület adatai:
székhely. 5130 jászapáti, Berdó utca 14. 

(horgásztanya)
Elnök: Bécsi Pál
Elérhetőség: telefon: 06-20/538-7579

Bemutatkozik a Munkás Horgász Egyesület

Szellembicikli-program 
A jászapáti Pájer Antal művelődési ház 

2013. májusi programajánlata:
1-én, 10 ó: CSALÁDI MAJÁLIS a főtéren és a sportpályán
11-én,  19 ó: JÁSZ-BÁL
18-án, 16 ó.: A Rácz Aladár Zeneiskola koncertje a művészetek há-
zában
22-én,  8-11 ó: Méteráru vásár
25-én: GYERMEKNAP a víztoronynál és a sportpályán

Rendszeres foglalkozások:
Aerobic (kedden és pénteken: 19-20.00) műv.háza
Asszonytorna (hétfő és csütörtök: 19.30-20.30) műv.háza
Cserhaj roma tánccsoport (csütörtök: 17-18 ó.) P.A. műv.ház
Dúdoló (csütörtökönként: 16-17 ó.) műv.háza
Ezoterikus foglalkozás (kedd: 18-20 ó.) P. A. műv.ház
Gyermek-néptánc (kedd és péntek: 16-18.30) műv.háza
Hétszínvirág Táncegyüttes (szombat: 15-18 ó. és vasárnap: 9-12 ó.) 
műv.háza
Művészeti iskolai foglalkozások (hétfőnként: 14-17 ó.) műv. háza
Nyugdíjas klub (kedd: 14-16 ó.) műv.háza
Városi Vegyeskar (hétfőnként: 17-19 ó.) P.A. műv.ház
Zumba (szerdánként: 17.30-18.30) műv. háza

A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben a divatstílus-tervezők ki-
állítása tekinthető meg május 9-től.

A Helytörténeti Gyűjtemény hétfőtől – péntekig naponta 9-12 és 
14-17 óráig látogatható. Belépődíj: 400 Ft, gyerekeknek és nyugdí-
jasoknak:  200 Ft. 

Szombaton és vasárnap szünnap. (előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján ekkor is lehetséges)

Városi Könyvtár májusi programjai
Május  6.  15 óra   Nyugdíjasklub
         10.  15 óra   minigyöngy
         13.  15 óra   Rejtvényfejtő klub
               16 óra    Rejtvényfejtő verseny
         17.  15 óra   minigyöngy
         18.    9 óra   Játékdélelőtt  
         24.  15 óra   minigyöngy
         27.  15 óra   Rejtvényklub
                16 óra   Rejtvényfejtő klub
         29.  14 óra   Vakok és Gyengénlátók klubja
         31.  15 óra   minigyöngy
Június 1.    9 óra   Játékdélelőtt
           3.  15 óra   Nyugdíjasklub
           5.  10 óra   Cukorbetegek klubja
           5.   17 óra   Író-olvasó találkozó V. Kulcsár ildikóval
           7.   15 óra   minigyöngy

Születtek:
filipcsei hanna   2013. iii. 18.
Tajti Zsófia   2013. III. 28.
sós-Benke Tifani Tália 2013. iii. 30. 
Bíró Anna  2013. IV. 16. 
   (Mezőtúr)
Házasságkötés:
farkas lászló – Kállai judit 2013. iii. 23.
mihályi ákos – Palik Petra 2013. iV. 13.

Elhaláloztak:
ádám imréné    élt 72 évet  jászapáti lakos 
 Rácz margit
sóti urbánné élt 82 évet „
 Balla Róza 
Tóth Jánosné     élt 64 évet „
 Csőke Anna  
Szabari Vincéné élt 67 évet „
 Bottlik Eszter Klára
Nagy l jános élt 93 évet „
Kiss ferencné   élt 82 évet jásziványi lakos
Borbás Rozália
Nagy jános élt 92 évet jászapáti lakos 
Berdó János élt 69 évet  „

EMLÉKEZÉS KÁLMÁN JÓZSEFRE
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc, és a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.”
   Felesége és gyermekei

EMLÉKEZÉS
URbÁN JÁNoS halálának 2. évfordulójára

„Peregnek a napok,
Múlhatnak az évek,
Amíg élünk, 
Nem feledünk téged.”

  Szerető családod


